Het Bio-Catalytic Enhanced Cleaning Protocol voor
behandeling Coronavirus/COVID-19
Het Bio-Catalytic Enhanced Cleaning Protocol is een twee stappen-proces om objecten effectiever te reinigen van
mogelijke besmetting met Coronavirus / COVID-19 op binnen- en buitenoppervlakken.
Het Bio-Catalytic Enhanced Cleaning Protocol biedt het veiligste, meest effectieve en milieuvriendelijk
verantwoordelijke methode voor het verminderen van de hechting van het Coronavirus / COVID-19 bij het
ontsmetten van objecten en oppervlakken.
Het Bio-Catalytic Enhanced Cleaning Protocol biedt superieure mogelijkheden voor het uiteen laten vallen van
lipiden, wat essentieel is voor het uitroeien van de beschermende coating van virussen. ECO-CAT CLEAN™ heeft laten
zien significante voordelen te bevatten ten opzichte van andere reinigingsproducten, waaronder enzymatische en
probiotische reinigers, in de snelle en volledige afbraak van lipidenafval, zoals vetten en oliën.
Iedere vorm van reiniging dient te worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van het ECDC voor Coronavirus /
COVID-19. “Volg routinematige reinigings- en desinfectieprocedures, gebruik makend van reinigingsmiddelen
en water om oppervlakken schoon te maken voorafgaand aan het aanbrengen van een EPA-geregistreerd
desinfectiemiddel van ziekenhuiskwaliteit op vaak aangeraakte oppervlakken of voorwerpen met de juiste
contacttijden zoals aangegeven op het productlabel “.
Onderzoek toont aan dat om het coronavirus/COVID-19 uit te roeien het essentieel is om de vette inkapseling af te
breken. De wetenschap informeert ons dat het Coronavirus / COVID-19 geen levend organisme is maar eerder een
eiwitmolecuul (RNA), bedekt door een beschermende lipidehuls, die wordt geabsorbeerd door de cellen van het oog-,
neus- of mondslijmvlies.
Stap 1:
Reinig alle oppervlakken grondig met ECO-CAT CLEAN™ door oppervlakken te schuimen of te spuiten. Product laten
intrekken gedurende 5 - 10 minuten, alvorens af te spoelen met water.
Dit verwijdert diep ingebedde organische afvalresten,
inclusief moeilijke afvalresten die zich ophopen op
oppervlaktesubstraten en pathogenen vasthouden.
Stap 2:
Alle oppervlakken dienen te worden gedesinfecteerd met
een EPA-geregistreerd ontsmettingsmiddel. Volg altijd de
specifieke instructies op de verpakking voor maximale
bescherming.

Bezoek www.bio-organic.com voor meer informatie.

CORONAVIRUS

HOE ECO-CAT CLEAN™ WERKT
Microbubbles

OPPERVLAKKEN SCHOONMAKEN MET ECO-CAT CLEAN™
• Initieert een onmiddellijke katalytische afbraak van
afvalstoffen.
• Elimineert de accumulatie van biofilm en
microscopisch afval.
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Oppervlak besmet met
coronavirus.

ECO-CAT CLEANTM

ECO-CAT CLEANTM initieert een
onmiddellijke katalytische afbraak van
lipiden, vetten en oliën.

Oppervlak nadat het behandeld is
met ECO-CAT CLEANTM.

SEAL OF SAFETY TM
De Bio-Organic Seal of Safety™ is onze handelsmerkverklaring
met betrekking tot onze inzet voor het aanbieden van groene
biokatalytische oplossingen die de behandeling van onze
watervoorraden verschuiven naar een duurzamer ecologisch
model.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Handspuiten: 60 ml per 1 liter water. Eerst met water vullen, vervolgens ECO-CAT CLEAN™ toevoegen en goed schudden.
Hogedrukreiniger: 1% mengverhouding of 120 ml per 4 liter water.
Schuimpistool: 125 ml per 5 liter water of stel het pistool in voor het gewenste bereik.
Vernevelaars: 35 ml per 5 liter water. Eerst met water vullen, vervolgens ECO-CAT CLEAN™ toevoegen en goed mixen.
Mistsysteem: 35 ml per 5 liter water. Mix direct in de watertank of gebruik een sifon pomp op 1%.
PRODUCT SPECIFICATIES
ECO-CAT CLEAN™ is niet-giftig, niet-bijtend en veilig in gebruik.
Aanbevolen houdbaarheid: 2 jaar. Opslagtemperatuur: minimaal 2 ° C, maximaal 50 ° C.
INHOUD
Water, sterk gezuiverde gistextracten, niet-ionische oppervlakteactieve stoffen.
WAARSCHUWING
Buiten het bereik van kinderen houden. Als het product uit deze verpakking in de ogen komt, spoel het dan goed met water.
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